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Referat af det 40. møde i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 27.
februar 2017.
Deltagere: Thomas Christfort, Vordingborg Kommune; Peter Tillisch, Dansk Skovforening;
Tommy Clausen, Danmarks Sportsfiskerforbund; Finn Jørgensen, Dansk Landbrug; Martin
Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet; Jan Nielsen,
Dansk Kano og Kajakforbund; Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening; Jonas Christensen,
Museerne Sydøstdanmark; Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm samt Paul Debois,
Vordingborg Kommune.
Oplægsholdere: Jette Stauner, Susanne Rosenkilde og Martin Bruun, Vordingborg Kommune
og Ida Lund Winther, Visit Sydsjælland – Møn.
Afbud: Carsten Olsen og Rolf Hoelgaard, Vordingborg Kommune og Johnny Andersen,
Danmarks Jægerforbund.

Referat:
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra det 39. møde d. 14. november 2016. Godkendt
Ad. 3) Kort om etablering vandløbsråd v/Paul Debois og Martin Bruun, Vordingborg
Kommune.
Jfr. den vedtagne ”Strategi for den fysiske vandløbsforvaltning” er det intensionen at oprette et
dialogforum / et rådgivende vandløbsråd i forbindelse med revisionen af vandløbsregulativerne.
Strategien er vedlagt som bilag til referatet fra det forrige møde i Miljørådet d. 14. november
2016. Regulativrevisionen vil tage udgangspunkt i den nævnte strategis retningsgivere.
Martin Bruun, Vordingborg Kommune, der er ansat som tovholder på regulativprocessen gav et
oplæg til etablering af vandløbsrådet.
./. Martins oplæg er vedlagt som bilag.
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Kommunen forestiller sig et råd i størrelsesordenen 10 personer sammensat af lige dele
lodsejerrepræsentanter og interessenter / interesseorganisationer repræsenterende natur/miljø
og rekreative interesser, herunder de i forhold til vandløbsloven klageberettigede
organisationer.
Thomas Christfort, Vordingborg Kommune nævnte, at det er vigtigt, at de medvirkende i
vandløbsrådet ønsker dialogen, og at jo større enighed der er i rådet, desto større vægt vil
rådets anbefalinger have i forhold til det politiske udvalg.
Der var en dialog om indholdet af de kommende regulativer og om vandføring / vandafledning
contra natur og miljøinteressen. Kommunen skal varetage begge interesser.
Der blev spurgt til det forventede tidsforbrug. Kommunen forventer i størrelsesordenen 4 møder
pr. år. – men rådet vil selv have indflydelse herpå. Rådet er et ”centralt” dialogforum – dialogen
om de enkelte regulativer vil ske lokalt.
Miljørådets organisationer må meget gerne foreslå kandidater til vandløbsrådet. Rådet
påregnes oprettet pr. 1. april 2017.
Forslagene til medlemmer sendes senest fredag d. 24. marts til Martin Bruun, Vordingborg
Kommune på mailadressen mbru@vordingborg.dk . Hertil kan også rettes evt. spørgsmål om
rådets sammensætning og opgaver.
Ad. 4) Mødetema: Friluftsliv.
Temaet er opfølgning på det hidtidige arbejde med ”Tag temperaturen på Friluftslivet i
Vordingborg Kommune”. Oplæggene og kortmaterialerne har til formål at bidrage til det videre
arbejde i arbejdsgruppen.
a) Potentialer for kystnære stier og vandaktiviteter v/Jette Stauner, Vordingborg Kommune
./. Jette Stauners oplæg er vedhæftet referatet som bilag.
b) Kortmaterialer – hvor er der faciliteter, ”klumper og huller” v/ Jette Stauner, Vordingborg
Kommune.
Der var ophængt 3 tematiske kort, der viser registreringer af vandreruter, kajakruter og
cykelruter samt placering af forskellige faciliteter.
Kortdata er hentet fra database knyttet til www.Friluftsguiden.dk
Den efterfølgende diskussion som opfølgning på pkt. a og b handlede om dilemmaet
benyttelse <> beskyttelse. Herunder aktiviteter i natura 2000 områder. Eksempler herpå
er lystfiskere i både, undervandsaktiviteter, cykling o.m.a. Det blev aftalt, at inden der
arbejdes videre med / sker implementering af de aktivitetsforslag, der er vist fremsat /
ønsket fra forskellige aktører, vil der blive indkaldt til et afklarende møde mellem
administrationen og interesseorganisationerne knyttet til naturbenyttelse og
naturbeskyttelse.
Jette Stauner, Vordingborg Kommune er kontaktperson / mødeindkalder.
c) Turisme og friluftsliv v/ Ida Lund Winther, Visit Sydsjælland – Møn.
Ida fortalte om turismens økonomiske betydning og udvikling i Vordingborg Kommune,
fortalte om Visit Sydsjælland – Møn s udviklingsaktiviteter, infostrategier, samarbejder,
netværk, events, markedsføringsaktiviteter m.v. Ida nævnte Holland som nyt stort
marked. Vordingborg Kommune er atypisk i Region Sjælland med en meget stor andel
af udenlandske turister. Hun nævnte sin medvirken i / samarbejde med Biosfære Møn
og Fishing Zealand.
Visit Sydsjælland – Møn arbejder på certificering af turistinformationer.
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Turismen udvikler sig langsommere i regionen i forhold til andre regioner. Der er en
vigende tendens på flere områder – men Ida gjorde opmærksom på, at
registreringsmetoden er usikker, da antal overnatninger - som er målestokken for
udviklingen - kun sker på baggrund af de større overnatningssteder; de mindre er ikke
forpligtigede til at indberette.
Der er for få møder, seminarer, konferencer el. lign. med overnatning i kommunen. Her
er et udviklingspotentiale.
Ida nævnte ligeledes, at den yngre generation i flere sammenhænge var mere
interesserede i at leje end i at eje (eks.) en båd.
Der var en længere snak om lokal guidning / brug af lokale guider.
Ida er interesseret i samarbejde med interesseorganisationerne og i netværksdannelse
med lokale guider. Ida vil gerne have input fra Miljørådets medlemmer.
Ida kan kontaktes på mailadressen ilw@vism.dk
./. Ida Lund Winthers PowerPoint oplæg er vedlagt referatet som bilag.
d) Sundhed og friluftsliv v/ Susanne Rosenild, Vordingborg Kommune.
Susanne fortalte om de sundhedsfremmende naturaktiviteter, hun står for i forhold til
borgere, der har særlige behov for motion og genoptræning, og ofte ikke har bevæget
sig meget i naturen. De har brug for ”håndholdt hjælp”.
Mange af aktiviteterne er bynære og har stor glæde af stier og eks. borde / bænke. Til
denne gruppe af borgere er der behov for ”regn læ”, ”sol læ” og toiletter i de bynære
områder. Jordbassinerne ved Stege er eks. på område, der kunne forbedres i denne
sammenhæng.
Susanne gav eksempler på rutemarkeringer og kort, der er brugbare i denne
sammenhæng.
./. Susannes Rosenild s PowerPoint oplæg er vedlagt som bilag.
Arbejdsgruppen (Peter Tillisch, Dansk Skovforening; Jan Nielsen, Dansk Kano og Kajakforbund
og Bjarne Nielsen, Friluftsrådet) mødes efterfølgende med Jette Stauner og Paul Debois,
Vordingborg Kommune til et møde om det videre forløb, herunder hvilket slutprodukt der skal
være resultatet af ”Tag temperaturen på friluftslivet i Vordingborg Kommune”. Der følges op på
emnet på de efterfølgende Miljørådsmøder.
Jette Stauner er mødeindkalder.

Ad. 5) Gensidig orientering:
Fra Vordingborg Kommune (Paul Debois):
• Som opfølgning på Friluftsliv temaet kan nævnes at både Biosfære Møn og Fishing
Zealand arbejder med at uddanne lokale guider til fremme af friluftsliv og turisme.
•

Status for vandområdeplanerne – vandråd
Kommunerne afventer bekendtgørelse og vejledning m.v. - ”vandrådspakken” - for at
kunne igangsætte arbejdet. Forskellige organisationer har allerede indmeldt forslag til
medlemmer. Opmærksomheden henledes på, at det på dette tidspunkt ikke aftalt, hvilke
kommuner der skal agere sekretariatskommuner i de to oplande Vordingborg kommune
er omfattet af.

3

•

Status for natura2000 handleplanerne
Handleplanerne var i høring 14.oktober – 9. december 2016. Administrationen har
udarbejdet en hvidbog over høringssvarene og administrationens bemærkninger
og/eller forslag til evt. ændringer. Når forslagene til natura 2000 handleplaner har været
behandlet politisk (Teknik og Miljøudvalget 8. marts og Kommunalbestyrelsen 30.
marts 2017) vil de foreligge i endelig udgave. Hvidbogen kan ses på kommunens
hjemmeside sammen med dagsordenen / sagsfremstillingen til de politiske møder.

•

Status for Biosfære Møn.
Ansøgningen til ”Møn Biosfære” er under behandling hos UNESCO. Vi forventer svar
medio 2017. Der er siden forrige Miljørådsmøde forgået en del aktiviteter i form af
workshops, informationsmøder, møder i Advicery Board og udarbejdelse af en
handleplan (sendt i UNESCO). Handleplanen er et af kravene til Biosfære arbejdet.
Biosfære processen kan følge på Vordingborg Kommunes hjemmeside link:
http://vordingborg.dk/biosfaere-moen/ .

Fra Naturstyrelsen Storstrøm (Torben Hviid):
• Naturstyrelsen har plejeplaner til de statslige naturområder. Natura2000handleplanerne
dækker ikke statens områder – plejeplanerne dækker Naturstyrelsens natura2000
indsats. Kan ses på styrelsens hjemmeside.
Link: http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/
• Torben nævnte – som opfølgning til biosfæresnakken – behovet for at have øje for
naturens bæreevne.
• Fortalte om den ny organisering af Miljø - og Fødevareministeriet. Naturstyrelsen
eksisterer fortsat (omfatter nu også Kystdirektoratet), mens SVANA er blevet del af
Miljøstyrelsen.
Se om organisationsændringer på ministeriets hjemmeside. Link:
http://mfvm.dk/ministeriet/
• Naturpakken lanceret I 2015 har bl.a. bevirket, at Naturstyrelsen Storstrøm har kunnet
forny kreaturhegn på en række naturlokaliteter og etablering af ny skiltning og stier på
Ulvshale. Der forventes at skulle bidrage til pakkens udlæg af urørt skov (13.000 ha på
landsplan).
Fra Dansk Ornitologisk Forening (Henrik Dahl)
• Nævnte behovet for aktivitetsfri områder / fredfyldte områder til de arter der er
følsomme over for forstyrrelser.
• Fortalte at Vordingborg har fået et nyt havørnepar i kommunens vestlige del.
• Fortalte om indsatsen og dialogen med Energinet i forhold til de mange svaner, der især
i Dybsøområdet dør eller bliver sårede som følge af kollision med
højspændingsledninger.
Det er især Knopsvanerne der er ramte (215 døde svaner). DOF laver daglige
optællinger og er i dialog med Energinet om løsningsmuligheder. Problemstillingen
opstår fordi svanerne søger føde på markerne i mangel på føde (Ålegræs) i fjorden.
Svanerne kan først se ledningerne på et tidspunkt, hvor de ikke kan nå at undvige.
Fra Danmarks Naturfredningsforening (Martin Vestergaard)
• Bidrager til opfølgning på svaneproblematikken (se ovenfor).
• Omtalte ”Vesthavnens” udvidelse og DN ´s forbehold i forhold til de fulgte procedurer
vedr. lokalplan og VVM. Borgermøde har skabt afklaring.
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Fra Museerne Sydøstdanmark (Jonas Christensen):
• Jonas omtalte principiel sag om lodsejers ødelæggelse af fortidsminder og den / de
afledte domstolssager. Vigtigt i forhold til om skadevolder skal betale for retablering.
Ad. 6) Evt. og næste møde.
• På dagsordenen: Forventet tema – Femern bælt forbindelsen
• Desuden opfølgning på arbejdet med ”vandråd” (vandområdeplanerne), arbejdet med
”vandløbsråd” (vandoplands helhedsplaner og vandløbsregulativer) og arbejdet med
Biosfære Møn samt evt. opfølgning på ”Tag temperaturen på friluftslivet i VK”.
Og om ekskursionen d. 29. maj kl. 15.30 – 19.30.
Venlig hilsen
Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag: (bilagene er i pdf format)
•
•
•
•

PowerPoint omlæg Vandløbsråd (v/Martin Bruun, Vordingborg Kommune).
PowerPoint oplæg om kystnære stier og vandaktiviteter (v/ Jette Stauner, Vordingborg
Kommune)
PowerPoint oplæg om turisme og friluftsliv (v/ Ida Lund Winther, Visit Sydsjælland –
Møn).
PowerPoint oplæg om sundhed og friluftsliv (v/ Susanne Rosenild, Vordingborg
Kommune).
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